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Uppdraget
Kommunstyrelsen antog den nu gällande VA-stategin hösten 2010. Strategin har
uppdaterats och Samhällsbyggnadsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 24
november 2014 att remittera reviderad VA-strategi till Miljöskyddsnämnden, Tekniska
nämnden samt Kommunstyrelsen. Ärendet behandlades och återremitterades till
Samhällsbyggnadsnämnden av Kommunstyreslen 9 mars 2015. Ärendet behandlades och
återremitterades återigen av kommunstyrelsens arbetsutskott 21 september 2016.
Beslut togs av Tekniska nämnden 2017-03-21 att ge i uppdrag till förvaltningen att upprätta
en VA-plan, vilken ska redovisas för tekniska nämnden senast vid nämndsammanträdet i juni
2018.
Arbetet med VA-planen
Under våren 2018 har Tekniska förvaltningen arbetat fram VA-plan för Alingsås kommun.
Arbetet har baserats på riktlinjer för kommunal VA-planering från Havs- och
Vattenmyndigheten (rapport 2014:01) samt Länsstyrelsen i Stockholms län (rapport 2009:07)
vilka förespråkar att VA-översikt, VA-policy och VA-handlingsplan tas fram.
I dagsläget utgörs dokumentet av en VA-översikt. I denna finns mål och syfte med VAplaneringen och sammanställning av de allmänna anläggningarnas status samt hur de står
sig gentemot kommunens planerade utveckling enligt Tillväxtprogrammet. Den beskriver
regionala VA-samarbeten, bevakning av kommande lagkrav, teknikutveckling m.m. och
behandlar styrkor och svagheter i VA-verksamheten utifrån Svenskt Vattens
Hållbarhetsindex.
Plan för kommunens enskilda avlopp hanteras av Miljöskyddskontoret. Miljöskyddskontoret,
Tekniska förvaltningen och Plan-och bygglovskontoret har tillsammans gjort en
sammanställning över de områden som idag har enskilt VA men där det av miljö-och
hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang. Beskrivning av dessa
områden samt ställningstagande rörande påkoppling av nya områden finns i dokumentet VAUtbyggnadsplan för Alingsås kommun. Arbetsgruppen valde att lägga VA-Utbyggnadsplanen
i ett separat dokument eftersom detta behöver antas av Kommunfullmäktige.
VA-planen kommer att vara ett levande dokument och ska vara Tekniska förvaltningens
vägvisare för utveckling och investering inom VA-sektorn. Planen för det fortsatta arbetet är
att under hösten 2018/våren 2019 ta fram en VA-policy utifrån genomgången av VAöversikten. I VA-policyn kommer ställningstaganden och inriktningar av verksamheten att
specificeras. Förslagsvis beslutas VA-policyn av Tekniska nämnden. När ställningstaganden
inriktning och är klara kan en långsiktig VA-handlingsplan med en tidhorisont på 20 år tas
fram.

Svar på frågor från KSAu 2016-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade vid sitt sammanträde 2016-09-21 (KSAU §
174) ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (nuvarande VA-planen).
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och
vattenverk, med resonemang angående verkens förbättringspotential ur ett miljö- och
hälsoperspektiv samt kapacitet i förhållande till en ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader
samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av
kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar Tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1
och 2. Vad gäller punkt 3 så pågår i dagsläget ett arbete mellan Tekniska förvaltningen och
Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter.
Avseende punkt 4 så pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn
och till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från
spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed
bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden tar del av VA-planen och godkänner det fortsatta arbetet med denna.
Redovisningen innebär att uppdraget från tekniska nämnden 2017-03-21 TN§13 är fullföljt.
Tekniska nämnden godkänner VA-utbyggnadsplanen och sänder den vidare till KF för
fastställande.
Tekniska nämnden godkänner vidare Tekniska Förvaltningens svar på Kommunstyrelsens
arbetsutskotts frågor.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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